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Memo 
Gemeente Dongeradeel 
 
 
Zaaknummer : 2018-Z73315 

Aan : Gemeenteraad Dongeradeel 

Van : College burgemeester en wethouders Dongeradeel 

CC :  

Datum : 10 april 2018 

Betreft : Raadsvragen Dongeradeel Sociaal over "Herinrichting Harddraverspark" te 

Dokkum 

Bijlage :  

Akkoord teamleider: : 5-4-2018 

 
 

Raadsvragen Dongeradeel Sociaal: 
1. Hoe ziet de Waddenfondsaanvraag voor de herinrichting van het Harddraverspark eruit? 
2. Welke concrete voorstellen over de herinrichting van het Harddraverspark zijn in de 
Waddenfondsaanvraag meegenomen? 
3. Welk bedrag is in de Waddenfondsaanvraag gekoppeld aan de herinrichting van het Harddraverspark? 
4. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Op welke voorstellen en/of tekeningen voor de herinrichting? 
 
Antwoord op bovenstaande vragen 1, 2, 3 en 4: 
Bij de subsidieaanvraag gaat het voor het onderdeel Harddraverspark om landschapsherstel met aanleg van 
een parkstructuur. In de Nije Pleatssessie Harddraverspark, inclusief een bewonersbijeenkomst voor Eelaan 
en Schapedijkje, zijn verschillende schetsvarianten besproken. Deze schetsen geven input voor 
waddeninvesteringen in dit gebied. Het gaat dan om opgaven als de aanleg van een parkstructuur, 
groenvoorzieningen, verbeterde padenstructuur, aanlegplaatsen, trailerhelling en een betere verbinding met 
de binnenstad, derhalve het versterken van de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Van een definitief 
inrichtingsplan voor het Harddraverspark is op dit moment nog geen sprake. Dit is de afgelopen tijd uitvoerig 
toegelicht mede n.a.v. kanttekeningen van bewoners van de Eelaan en Schapedijkje. Het definitieve 
ontwerp(proces) zal vorm krijgen na subsidietoekenning vanuit het Investeringskader Waddengebied. Dit 
proces is een vervolg op de Nije Pleatssessie waarin alle betrokkenen deelnemen inclusief 
vertegenwoordigers van omwonenden. 
Samen met de samenwerkingspartners gaat het bij de subsidieaanvraag om een investeringsbedrag van 
meer dan 12 miljoen euro. Het betreft hier het totaal van de vervolginvesteringen die onlosmakelijk zijn 
verbonden met de eerdere aanvragen uit het Waddenfonds. Het Harddraverspark vormt hierin een 
deelopgave met een omvang van circa 2,5 miljoen euro. 
 
Raadsvragen Dongeradeel Sociaal: 
5. Hoe ziet het vervolg van de Nije Pleatssessie voor de Harddraver eruit in afwachting van het besluit over 
de Waddenfondsaanvraag? 
6. Wanneer wordt het besluit over de Waddenfondsaanvraag verwacht? 
7. Wanneer wordt, naar verwachting, de uitkomst van de Nije Pleatssessie aan de raad voorgelegd? 
 
Antwoord op bovenstaande vragen 5, 6 en 7: 
Op grond van uitkomsten van de Nije Pleatssessie en de bewonersavond vinden vervolggesprekken plaats 
met betrokkenen (o.a. sportverenigingen en camping). Eind februari hebben wij uw raad en alle andere 
betrokkenen hierover geïnformeerd door middel van een informatiebrief. Het gaat in deze fase om een 
verkenning van de mogelijkheden om meer ruimte te krijgen in het Harddraverspark voor toeristisch-
recreatieve ontwikkeling en landschapsherstel. Dit kan door een verplaatsing van sportverenigingen naar het 
Tolhuispark en/of door een concentratie van voorzieningen. Ook vindt overleg plaats met de exploitant van 
de stadscamping. 
De aanvraag voor het Investeringskader Waddengebied is gereed en is op route richting 
subsidieverstrekker. Wij zijn in afwachting van de verdere behandeling en mogelijke subsidietoekenning. 
Over de planning hiervan hebben wij nog geen duidelijkheid van de Waddenprovincies en 
Waddenfondsorganisatie gekregen. 
Uw raad heeft op 19 december jl.  een memo toegezonden gekregen en daarbij kennis kunnen nemen van 
de uitkomsten van de Nije Pleatssessie en de bewonersavond. Op dit moment vinden vervolggesprekken 
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plaats met betrokkenen in het Harddraverspark en parallel hieraan met partijen in het Tolhuispark, waarvoor 
in de komende periode ook nog een schetssessie wordt gepland. Mede afhankelijk van betrokken partijen 
zetten wij er op in dit te laten uitmonden in een samenhangend voorstel later dit jaar. Hierbij zal input worden 
geleverd aan het overdrachtsdocument van Dongeradeel richting de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. 
 
Raadsvraag Dongeradeel Sociaal: 
8. Wat gebeurt er ondertussen met het onderhoud en de faciliteiten van de verenigingen en de camping op 
de Harddraver? Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er als sporthal De Trimmer eerder dan verwacht moet worden 
afgebroken? 
 
Antwoord op vraag 8 
Voorlopig verandert er niets in het beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen in het 
Harddraverspark. De gemeente is samen met de verenigingen verantwoordelijk voor de sportvoorzieningen 
en de campingexploitant voor de stadscamping. 
De sloop van de oude sporthal De Trimmer zal nader worden afgestemd met onder meer het bestuur van VV 
Dokkum en KV Oostergo. Een sloopdatum is nog niet geprikt, aangezien het college graag eerst tot een 
oplossing voor de sportkantine wil komen welke in gebruik is door VV Dokkum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


